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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Felvételi Bizottság! 

 

Tavaszi Csillagvirág vagyok, Ungváron születtem, 2004. június 14-én, jelenleg is ott élek nővéremmel 

és szüleimmel. Édesapám vállalkozó, édesanyám pedagógus. Nővérem pozitív tapasztalatai alapján 

döntöttem úgy, hogy én is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szeretném 

tanulmányaimat folytatni, Óvodapedagógia szakon. 

A főiskoláról a nővéremtől és a középiskolai barátaimtól is sokat hallottam. A számtalan 

program mellett a közösségi élet is vonzz és az is fontos volt számomra, hogy szülőföldemen, 

anyanyelvemen szerezhetek versenyképes és Euróban is elismert tudást és oklevelet. A főiskola jól 

felszerelt tantermekkel rendelkezik, további előnye, hogy a képzés ingyenes és ösztöndíjat is kapnak a 

hallgatók.  

A szakválasztás nem okozott problémát számomra. Környezetemben sok kisgyermek van, és 

én mindig is úgy éreztem, könnyen megtalálom velük a közös hangot. Sokat foglalkoztam velük: 

játszottunk, meséltem nekik, énekeltünk, kézműveskedtünk, ez mindig nagy élmény volt számomra is, 

a gyerekek boldog arca pedig arról árulkodott, hogy ők is élvezik az együtt töltött időt. Így 

fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy olyan hivatást válasszak magamnak, amely nemcsak 

megélhetési lehetőséget biztosít számomra, de örömforrás is egyben. Ezért esett a választásom az 

Óvodapedagógia szakra. 

Az Ungvári XY Líceumot fejeztem be, az érettségi bizonyítványom átlaga 10,4. Az iskolás 

éveim alatt a humán tárgyak, leginkább az irodalom (12-es érdemjegyem) és művészetek érdekeltek, 

de történelemből/biológiából is jó: 10-es érdemjegyem volt. Magyartanárom ösztönzésére többször is 

részt vettem a Kazinczy szépkiejtési, a Drávai nyelvhasználati és a Karádi helyesírási versenyen. A 

2020/2021-es tanévben a Karádi László helyesírási versenyen 2. helyezést, a Kazinczy szépkiejtési 

versenyen 3. helyezést értem el.  

Az iskola mellett zeneiskolába is jártam, melyet jó eredménnyel fejeztem be. Tagja vagyok 

egyházközségünk kórusának, de érdekel minden ének-zenés tevékenység, a népzene, a néptánc is 

vonz. A szünidőimet gyakran töltöttem népzene, néptánc táborokban.  

Magyarul anyanyelvi szinten (magyar tannyelvű iskola bizonyítványa csatolva), ukránul (a 

nemzeti multidiszciplináris teszt eredményei csatolva) és angolul (nyelvvizsga bizonyítvány csatolva) 

alap/középfokon beszélek.  

Az óvodapedagógusi hivatás nagy kihívás, de én szeretem a kihívásokat. Előzetes 

elképzeléseim szerint a képzésben elsajátíthatom mindazokat a szakmai képességeket, amivel jó 
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óvónővé válhatok. Egy pedagógusnak felkészültnek kell lennie, hogy a gyermek egyéniségét, igényeit, 

adottságait megismerje és mindezekből a legjobbat hozza ki. Egy óvónőnek sok mindenhez kell 

értenie a mesemondástól, énekléstől a kézműves technikákig, kreatívnak kell lennie, hogy 

kielégíthesse a gyermeki kíváncsiságot, és játékosan, jókedvvel mindezekre meg is tanítsa a 

gyermeket. Ez a feladat számomra nagyon ösztönző, hiszen úgy érzem, a legszebb hivatás gyermeket 

nevelni és saját képességeim ismeretében úgy érzem, alkalmas vagyok erre a feladatra. Úgy vélem, az 

itt megszerzett tudást és képességeket nemcsak óvónőként, de leendő anyaként, és minden olyan 

munkakörben jól kamatoztathatom, ahol emberekkel kell dolgozni. 

Bízom benne, hogy adottságaim, képességeim, eddigi teljesítményem alapján a Felvételi 

Bizottság alkalmasnak talál arra, hogy óvodapedagógia szakos hallgató legyek, s hallgatóként én is 

bizonyíthassam rátermettségemet. 

 

 

Beregszász, 2022. június 14.  
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